
«Фребель оонньуулара» 

Өркөн өй сайдыытыгар ыытыллар тэрээһин 

 

А.Г.Габышев аатынан оҕону сайыннарар киин 

Иитээччи Семенова Н.С. 

      Оонньуу – өйдөбүлэ киэҥ. Оҕо да, кыыл-көтөр да оҕото оонньуу нөҥүө 

тулалыыр эйгэтин кытта билсэр, атын оҕону, дьону кытта бодоруһар , үлэҕэ 

үөрэнэр. Оҕо олоҕо бүтүннүү оонньууну, оонньууру кытта сибээстээх. 

Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕо сүрүн  дьарыгынан оонньуу 

буолар. Оонньуу оҕо сайдарыгар сүдү суолталааҕын өссө ааспыт үйэ улуу 

педагогтара бэлиэтээн тураллар. Ол курдук, оонньуу оҕону иитиигэ-

үөрэтиигэ биир сүрүн ньыма буоларын бастакынан бэлиэтээбит киһиннэн, 

биллиилээх немецскэй педагог Фридрих Фрёбель буолар. Кини (1782-

1852сс.) олорон ааспыт немецкэй гуманист, педагог, оскуолаҕа киириэн 

иннинээҕи саастаах оҕону коллективка иитэн-үөрэтэн таһаарар туһунан 

ураты систиэмэни төрүттээбит, бастакы уһуйааны тэрийбит (1837с.) киһи. 

Бэйэтэ тэрийбит уһуйааныгар оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕоҕо 

сөп түбэһэр оонньуу уонна оонньуур набордарын наардаан ырытан онорбут. 

Ону өссө бэлэх гынан оҕолорго биэртэлиир эбит. Фридрих Фрёбель 

толкуйунан, оонньуу көннөрү көр, саатал буолбакка, олус үрдүк өйдөбүллээх  

уонна дириҥ суолталаах. «Бэйэтин толкуйунан налыччы, дьаныардаахтык, 

этэ-сиинэ сылайыар дылы оонньуур оҕоттон, булгуччу дьоҕурдаах оҕо 

тахсар»-диир Фридрих Фрёбель. 

   Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах педагогика историятыгар Фрёбель 

теорията бастакынан кэлим, методика өттүнэн сиппит-хоппут, араас дириҥ 

ис хоһоонноох педагогика буолбута. Ф.Фрёбель оскуолаҕа киириэн 

иннинээҕи саастаах оҕолорго анаан бэйэтин дидактическай («үөрэтэр») 

матырыйаалын ырытан онорбута. Ол үлэ, бүтүн Аан дойду үрдүнэн 

оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго анаммыт бастакы “Фребель 

бэлэхтэрэ” (“Дары Фребеля”) диэн үлэ буолар. Фребель бэлэхтэригэр араас 

формалаах , араас өҥнөөх, араас кэриҥнээх шариктар, кубиктар, мээчиктэр, 

цилиндрдэр уо.д.а. бааллар. 

 

 

 



«Фребель оонньуулара» аһаҕас дьарык конспега 

 

Өркөн өй сайдыытыгар  

3-4 саастаах оҕолорго ыытыллар тэрээһин 

 

Сүрүн сорук:оҕо өйгө онорон көрөн толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы. 

Самалык соруктар: 

Үөрэтэр сорук: 

- бэриллибит сорудаҕы оҕо таба өйдүүрүн уонна бэйэтэ толорорун ситиһии; 

- оҕо геометрическай фигура уонна кэриҥни тэҥнээн көрөн оҕо араарыыта  

диэн өйдөбүллэри билиитин чиҥэтии; 

Иитэр сорук: 

-атын оҕону тулуйан оҕо истиитэ, сорудаҕы толоруутугар кыһамньылаах 

буолуута; оҕолордуун бииргэ сылдьыыга эйэҕэс майгыланыыта. 

Сайыннарар сорук: 

- оҕо болҕомтолоох уонна толоругас буолуута; сорудаҕы өйдүүр, ылынар 

уонна толорор дьоҕурданыыта; 

- бэриллибит сорудаҕы хардарыта быһаарсар дьоҕуру сайыннарыы, бэйэни 

хонтуруолланар үөрүйэҕи үөскэтии. 

Инники үлэ: «Дары Фребеля» дидактическай оонньууга тирэҕирэн 

математическай дьоҕурун сайыннарыы, “Геометрическай фигуралар” остуол 

оонньуутугар оонньооһун. 

Туттар тэрил:«Дары Фребеля» колобок остуоруйатын геройдара, J1, № 5,7, 

набордар. 

Дьүөрэлэһэр эйгэлэр: билии-көрүү, ийэ тыл сайдыыта, хамсаныы  

Туттуллар ньымалар: оонньуу дьайымала, тылынан быһаарыы, сэһэргэһии 

 

 

 

 



Тэрээһин хаамыыта 

 1.Киирии түһүмэх 

Үтүө күнүнэн оҕолоор! 

-Бүгүн биһиэхэ ыалдьыттар кэлэн олороллор. 

-Кимнээх кэлбиттэрий?(эбээ уонна эһээ) 

О:-Оҕолоор биһиги колобкпутун түннүккэ сойута уурбуппут да колобокпут 

ойуур устун төкүнүйэн бара турда.Бээбит ойуурга көрдүү барыахпытын онно 

наһаа элбэх кыыллар бааллар ,биһиги куттанабыт.Биһиэхэ колобогу буларга 

көмөлөһүөххүт дуо? 

-Көмөлөһөбүт дуо оҕолор эбээлээх эһээҕэ?(көмөлөһөн) 

-Оҕолор колобок остуоруйаҕа ханнык кыыллар бааллар этэй?( 

куобах,саһыл,бөрө,эһэ) 

-Оҕонньор эмээхсин ытаамаҥ,биһиги эһиэхэ көмөлөһүөхпүт,колобогу булан 

аҕалыахпыт. 

О:-Оҕолор айаҥҥыт ыраах буолуо, мин аттарбынан барыҥ. 

-Баһыыба эһээ, оҕолор аттарбытыгар олорсон айанныахха.(иитээччи оҕолору 

кытта ат курдук хамсанан айанныыллар). 

2.Сүрүн түһүмэх 

1.-Көрүҥ эрэ оҕолор куобахчаан олорор дии.Үтүө күнүнэн куобахчаан 

биһиги колобогу көрдүү сылдьабыт ,көрбүтүҥ дуо? 

К:-Колобогу көрсүбүтүм,ол гынан баран миэхэ көмөлөстөххүтүнэ  хайа 

диэки барбытын этиэм. 

- Бу мантан мин төгүрүгү, үс муннугу уонна квадраты сатаан оҥорбокко 

олоробун. эһиги миэхэ оҥоруҥ (Оҕолор фигуралары оҥороллор ). 

-Маладьыастар! 

-Махтал куобахчаан! Салгыы айанныахха.(утары бөрөнү көрсөллөр) 

2.- Үтүө күнүнэн бөрө,биһиги колобогу  көрдүү сылдьабыт ,көрбүтүҥ дуо? 

Б:- Колобогу көрсүбүтүм,ол гынан баран миэхэ көмөлөстөххүтүнэ  хайа 

диэки барбытын этиэм.Мин дьиэбэр икки ыллык тиийэр, мин уһун 



ыллыгынан барыахтаахпын миэхэ уһун ыллыгы ыйан көрдөрүҥ эрэ (уһун 

суолу ыйан көрдөрөллөр). 

-Маладьыастар!Колобок ол ыллык устун төкүнүйэ турбута. 

-Махтал бөрө!Салгыы айанныахха.(утары эһэни көрсөллөр). 

3. - Үтүө күнүнэн эһэ,биһиги колобогу  көрдүү сылдьабыт ,көрбүтүҥ дуо? 

Э:-Дорооболоруҥ оҕолор! Колобогу көрсүбүтүм, ол гынан баран миэхэ 

көмөлөстөххүтүнэ  хайа диэки барбытын этиэм .Мин теремогум сууллан 

алдьанан хаалбыта , миэхэ баһаалыста теремокта тутан кулуоххут дуо? 

-Оҕолоор эһэҕэ теремок тутан биэрэбит дуо?( Оҕолор дьиэ оҥороллор) 

4. -Баһыыбаларыҥ оҕолор миэхэ улахан да улахан теремок тутан 

биэрбиккитигэр. Колобок ол ыллык устун төкүнүйэ турбута. 

-Махтал эһэчээн!(утары саһылы көрсөллөр) 

5. -Үтүө күнүнэн саһыл,биһиги колобогу  көрдүү сылдьабыт ,көрбүтүҥ дуо? 

С:-Колобок миэхэ баар.Ол гынан баран мин сорудахпын толордоххутуна 

колобогу биэриэм. 

Сорудаҕым маннык: Мин араас киэргэллэри иилинэрбин наһаа 

сөбүлүүбүн.Миэхэ оҕуруота оҥорон кулуҥ (Оҕолор фребель наборунан 

оҕуруо тиһэллэр). 

-Олус үчүгэй оҕуруолар,баһыыбаларыҥ!Колобогу биэрэбин. 

-Махтал саһылчаан!Эбээлээх эһээ төһө эрэ үөрэллэр. 

3.Түмүк түһүмэх 

-Оҕолоор биһиэхэ кимнээх ыалдьыттыы кэлэ сырыттылар? 

-Ким тугу сөбүлээтэ? 

 

 

 

 

 



Түмүк 

“Фребель бэлэхтэрэ” дидактическай матырыйаалынан өр туһаннахха, оҕо 

олоххо-дьаһахха сыһыаннаах уонна алтыһарга үөрүйэх буолаллар. 

Тарбахтара , билэр-чинчийэр  уонна толкуйдуур дьоҕура сайдар, судургу 

суоту суоттуур сатабыл үөскүүр. Итинник оҕо өйүн сайыннарар оонньуулар 

оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолор үөрэҕи кэбэҕэстик 

ылыналларыгар, толкуйдуур дьоҕурдара сайдарыгар уонна ахсаан өйдөбүлүн 

билэллэригэр туһаайыылаах. Итинник оонньуулар көмөлөрүнэн оҕолор олус 

ситиһиилэхтик ахсаан сүрүн ньымаларын,өҥнөрү,быһыылары билэр 

буолаллар. 
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